A Lakossági ÁSZF 2019. április 1-jétől hatályos azon változásai, melyekről az előfizetőinket a hatálybalépést
30 nappal megelőzően értesítettük:
Érintett
szolgáltatás
Valamennyi
szolgáltatás

Módosítás lényegének rövid leírása

A módosítással érintett
do kumentumok, fejezetek és pontok

A Magyar Telekom adatvédelmi tisztviselőjének
Lakossági ÁSZF
elérhetőségei közül törlésre kerül a +36 1 458 0561-es
7. sz. melléklet 10.14. és 15. pontok
telefonszám.

Módosul a szolgáltatás igénybevételének időbeli korlátja, az
Mobil internet, UMTS 2100 rendszerű mobil rádiótelefon szolgáltatás Lakossági ÁSZF
mobil hang, SMS, esetében 2027. június 27-re (hatósági határozat alapján), a 2/a melléklet 2.3. pont
MMS
DCS 1800 rendszerű mobil rádiótelefon szolgáltatás
esetében 2022. április 7-re (dátum helyesbítése).
Lakossági ÁSZF
Kivezetni tervezett előfizetői műszaki hozzáférés típusok Törzsrész 2.1.6. és 2.3. pontok
esetében az új igény (díjcsomagváltás is) teljesítésének 2/b melléklet 2.7. pont
feltétele, hogy a már működő szolgáltatásokra vonatkozóan 2/c melléklet 1.2. pont
Vezetékes
is módosításra kerüljön az új hozzáférés típusának 2/d melléklet 1.2. pont
telefon, -internet megfelelően az előfizetői szerződés. Amennyiben szerződés 5/b vezetékes telefon – értékesíthető
és TV
módosítására vonatkozó szolgáltatói ajánlatot az előfizető - melléklet 1.1.7. pont
nem fogadja el, az új igény elutasítható. Kivezetni tervezett 5/c vezetékes internet –
műszaki hozzáférés típusok esetében új határozott tartamú értékesíthető - melléklet 5. pont
szerződés megkötésére sincs lehetőség.
5/d tv – értékesíthető - melléklet
1.2.2. pont
A Lakossági ÁSZF 2019. április 1-jétől és 2019. április 2-tól hatályos azon változásai, melyekről az előfizetőinket
a hatálybalépést 30 nappal megelőzően értesítettük:
Érintett
szolgáltatás

Valamennyi
szolgáltatás

Módosítás lényegének rövid leírása

A módosítással érintett
do kumentumok, fejezetek és pontok

Az IPTV és a műholdas (SAT) televízió hálózaton nyújtott
Családi, Családi+HD, Szuper Családi HD, Szuper Családi
HD 201809 és az IPTV hálózaton nyújtott Szuper Családi
Lakossági ÁSZF
Mozi díjcsomagokban a DoQ és a DoQ HD csatorna 2019.
2/d függelék 1.1. és 4.1. pontok
április 1. napjától kezdődően megszűnik. Az érintett
csomagokban a megszűnő csatorna helyett 2019. április 2.
napjától kezdődően a Nicktoons csatorna kerül elosztásra.

Az előfizetőinket a fenti változásokról a 2019. februári számlában értesítettük.

